
 

ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual pe 
funcţia de referent de specialitate, gr.II, la Evidenţă materiale, centralizare -U.M. 

02146 Mangalia 
 

Postul pentru care se organizează examen este de Referent de specialitate, gr.II, din cadrul 
Compartimentului Evidenţă materiale, centralizare şi evaluare al U.M. 02146 Mangalia. 

Principalele cerinţe ale postului sunt aplicarea procedurilor de lucru în domeniul colectare, şi a 
normelor interne specifice Ministerului Apărării Naţionale. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  

 cerere de înscriere la examen adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare;  

 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz; 

  adeverinţă care să ateste vechimea pe postul actual; copii ale fişelor de apreciere anuale pe ultimii 
3 ani.  

Data limită până la care se poate depune cererea este: 13.02.2020, ora 15:00. 

Dosarele de examen se depun la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 
72, localitatea Mangalia, persoană de contact ANDREI Daniela, secretar, telefon 0241 75 13 58/173. 

Condiţiile cumulative pentru participarea la examenul de promovare în gradul următor sunt:  
1. să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia şi gradul în care este încadrat; 
2. să fi obţinut, de la ultima promovare, cel puţin trei calificative la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale, iar cel puţin două dintre acestea să fie de „Foarte bine”. 
 

Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
 

Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 72, 
localitatea Mangalia, în data de 24.02.2020 ,orele  11.00-12.00. 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 25.08.2019/15.00, la sediul U.M. 02146 Mangalia, 
strada Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 72 şi pe pagina de internet www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02146 Mangalia, 
strada Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 72, în data de 26.02.2020 până la ora 15.00, persoană de contact 
ANDREI Daniela, secretar, telefon 02141 75 13 58/173 sau 206.  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02146 
Mangalia, strada Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 72 şi pe pagina de internet www.bazanavala.ro, secţiunea 
anunţuri, în data de 27.02.2020/15.00. 

Rezultatele finale ale eamenului se afişează la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada Bld. 1 
Decembrie 1918, nr. 72 şi pe pagina de internet www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 
28.02.2020. 

Bibliografia și Tematica de concurs: 
1.   M.99/22.09.2009 Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a regulamentului privind 

organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea ministerului apărării 
naţionale; 

2.    M.92/16.09.2013 Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi 
casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în 
ministerul apărării naţionale; 

3.    S-49/24.12.2015 PRECIZĂRILE ŞEFULUI S.M.F.N. pe 2016; 
4.    H.G. 1470/24.11.2005  pentru aprobarea regulamentului privind organizarea procedurilor 

pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea ministerului apărării naţionale. 
 
 

NOTE: 



Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 
ulterioare, după caz 

Rezultatul final al concursurilor nu se contestă. 
 


